
 
 فهرس الروابط اإللكترونية ألبرز العناوين االقتصادية في الصحف اليومية

 92/3/9102الثالثاء 
 الصفحة                                                                                                                                  (02521)  صحيفة الرأي

 30  رئيسا غرفتي تجارة وصناعة عمان يبحثان تعزيز العالقات االقتصادية مع تونس 1

 0 "الصحة العامة"يعيد للنواب   "االعيان" 2

 02 اتحاد المزارعين يطالب بالتعويض عن خسائره جراء تراجع التصدير 3

 92 فهد الفانك/ مستقبل التبادل التجاري مع االتحاد االوروبي 4

 92 "العقبة االقتصادية"الحكومة توافق على توسعة مساحة  5

 31  ينشط الحركة التجارية ويجذب السياحة العربية االجنبية" االردن للتسوق: "علي 6

 31  تدعو الحكومة الكشف عن تسعيرة الكهرباء" الطاقة النيابية" 7

 52  شهور 2مليار دينار الناتج المحلي في  0295 8

 52  التذبذب السريع ألسعار العمالت مؤشر لعدم استقرار االقتصاد العالمي: ديرانية 9

 

 (09121) صحيفة الدستور

 90  القطاعان الصناعي والتجاري يبحثان تعزيز الميزان التجاري بين األردن وتونس 0

 0  الجمعة/ التوقيت الصيفي ليله الخميس  9

 5  العام الماضي% 9الدخل السياحي انخفض : الفايز  3

 90  وفد اقتصادي يوناني يزور المملكة أيار المقبل 1

 90  مليون دينار نهاية العام الماضي 130الى " جمرك عمان" تراجع ايرادات  5

 99  تبحث التعاون االقتصادي مع تركيا" تجارة االردن"  2

 

 (1029)  صحيفة الغد

 9ب  تبحثان تعزيز العالقات االقتصادية مع تونس" تجارة وصناعة عمان"غرفتا  0

 0ب  سعر غرام الذهب ينخفض دينار خالل أسبوع 9

 0ب   تغيير ألوان وسائط النقل العام مستمر": هيئة النقل" 3

 9ب  9105منشأة فندقية منذ بداية  92منح موافقة مبدئية لـ : قموة 1

 9ب  إحدى الشركات الملتزمة بالتنافس على عطاءات استيراد الغاز" غاز بروم" : "الطاقة" 5

 3ب  "الطاقة المتجددة"محدودية قدرة الشبكة الكهربائية على التخزين تعيق االستثمار بـ : خبراء 2

 

The Jordan Times (12293)                                                                                                                        Page  

1 Jordan to issue Islamic Sukuk worth JD250m 1 

2 ‘Jordan interested in importing natural gas from Russia’ 2 

11 Greek economic delegation to visit Jordan in May  3 
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